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O CEL BM COMANDANTE-GERAL do Corpo de Bombeiros Militar Estado do 
Espírito Santo - CBMES, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 
dando seguimento ao concurso público para o ingresso na carreira de oficiais 
bombeiros militares pelo Curso de Formação de Oficiais regido pelo EDITAL 
CBMES/CFO-2011 Nº 01, de 08 de dezembro 2010, RESOLVE: 

1. CONVOCAR (POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME OS 
AUTOS DO PROCESSO Nº 35.110.053.325 – AÇÃO ORDINÁRIA 
COM PEDIDO CAUTELAR), o candidato 10003035, Gabriel Prata Caliman 
da Silva, para refazer as provas referentes ao último dia do Teste de Aptidão 
física (TAF), notadamente: subida na corda e corrida de 12”.  
 
1.1 O candidato deverá comparecer no dia 28 de abril de 2011 às 07h30min, 
no Quartel do Comando-Geral do CBMES sito à Rua Tenente Mário Francisco de 
Brito, nº 100, Enseada do Suá, Vitória – ES, para a realização dos testes. 
 
1.2 O candidato deverá apresentar laudo de médico CARDIOLOGISTA emitido 
por profissional ou instituição reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina, 
que tenha sido emitido no máximo 30 dias antes da realização dos exames 
físicos, atestando capacidade, sem restrições, para a prática de atividade física 
intensa.  O laudo deverá ser entregue à CAEF (Comissão de Aplicação de 
Exame Físico), no dia dos testes (antes da aplicação do primeiro teste), 
atestando que o candidato está apto a ser submetido a testes de esforço físico. 
 
1.3 Caso o candidato não compareça, será considerado ausente e, portanto, 
ELIMINADO da seleção. 
 
1.4 Caso o candidato compareça sem o referido laudo, será considerado inapto 
a ser submetido a testes de esforço físico e, portanto, ELIMINADO da seleção. 
 
 



Vitória/ES, 19 de abril de 2011.         
 
 
 

Fronzio Calheira Mota – Cel BM 
Comandante-Geral do CBMES 


